
14 брой (година 9) 31.03.2020 год.

Уважаеми колеги, партньори и приятели,

Живеем и работим в условията на много изпитания!

Ще се справим ли и как?

Да, ще се справим с дисциплина, отговорност и силна взаимна подкрепа!

През последните години изградихме „семейството на НАСО“, подкрепящо персонала и потребителите в социалните

услуги, специалистите и ръководителите от социалната сфера, работодатели, неправителствени организации и

много хора с увреждания. Ще го направим и сега.

С цел да подкрепим ръководители, специалисти и потребители от социални услуги и всички от социалната сфера

предприехме дейности за информационно осигуряване и обявихме

НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА И КОМУНИКАЦИОННА КАМПАНИЯ:

НАСО отваря линия за въпроси, мнения, предложения, идеи, коментари, ефективни инициативи, нови практики и

добри решения:

Ел. поща: info@naso.bg; тел.: 0882 122 722

НАСО Ви предоставя за информация и споделяне: NASO.BG и NASOKI.BG

НАСО Ви предоставя възможност за разговори, консултация и обмен на информация с водещи специалисти и Ваши

колеги.

Атанаска Бонева – координатор за Югоизточен регион – ел. поща: consult@naso.bg; тел.: 0882 122 665

Златка Иванова – координатор за Североизточен регион – ел. поща: expert@naso.bg; тел.: 0882 122 640

Наталия Христова – координатор за Северозападен регион – ел. поща: info@naso.bg; тел.: 0886 285 165

Исидора Димова – координатор за Югозападен регион – ел. поща: info@naso.bg; тел.: 0882 122 722

Пишете ни от каква подкрепа се нуждаете и с какви специалисти желаете да контактувате.

НАСО подготвя провеждане на ОНЛАЙН СЪБИТИЯ, срещи, разговори семинари и др. Пишете ни КОИ ТЕМИ БИХА

БИЛИ ПОЛЕЗНИ ЗА ВАС, с кого бихте желали да разговаряте онлайн, в какви срещи бихте участвали в онлайн

формат на работа.

Вярваме, че ще се справим със смирение, преосмисляне, преоткриване и взаимна подкрепа.

Обръщение на НАСО до МТСП и АСП

Във връзка с въведеното извънредно положение и приетите ограничителни мерки НАСО реорганизира дейността си и значително повиши

комуникацията и информационната работа в подкрепа на доставчиците, екипите и потребителите на социални услуги.

Възприемайки единствено възможния вариант за работа от разстояние, ние обявихме НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА И КОМУНИКАЦИОННА

КАМПАНИЯ в подкрепа на работещите и потребители в социалните услуги.

Провеждаме ежедневно множество онлайн срещи, разговори, като се стараем да подкрепяме, чрез търсене на отговори, обменяне на

информация, работещи практики, решения и др...

Патронажната грижа за възрастни и хора с увреждания

ще бъде разширена с 45 млн. лв. по ОПРЧР

Министерството на труда и социалната политика отделя допълнително 45 млн. лева по Оперативна програма „Развитие на човешките

ресурси“ /ОПРЧР/ в подкрепа на самотно живеещи възрастни и хора с увреждания. Вече общините ще могат да кандидатстват, за да получат

финансиране за патронажна грижа. По проектите ще може да се наема персонал за предоставяне на услуги по домовете за справяне с
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извънредната ситуация...

Условията за кандидатстване ще бъдат публикувани на www.esf.bg и в ИСУН 2020. Въпроси могат да се задават на patronaj-

k3@mlsp.government.bg...

НАСО участва в уебинар, свързан с адаптирането

на услугите за хора с увреждания по време на пандемията COVID-19

На 25 март се проведе уебинар, организиран от EASPD на тема „Адаптиране на услуги за хора с увреждания по време на пандемията COVID-19“. В

семинара се включи и представител на НАСО – Наталия Христова.

След като на 11 март Световната здравна организация официално определи COVID-19 като пандемия извън очакванията на здравните

експерти, в цяла Европа (и по света) доставчиците на социални услуги се надпреварват да се справят с кризата, по-специално по отношение

на това как да гарантират непрекъснатостта на основните услуги за грижа и подкрепа и да се погрижат социалните работници да могат да

продължат да работят възможно най-безопасно и здравословно. Специалистите в социалните услуги предоставят ежедневна грижа и

подкрепа за милиони хора в Европа, много от които са особено уязвими от COVID-19…

От Закона за мерките и действията по време на извънредното положение,

обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

С обнародвания в Държавен вестник на 24.03.2020 г. Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на

Народното събрание от 13 март 2020 г., влизат в сила редица промени, ето накратко някои от тях:

Изискванията за получаване на месечни социални помощи по чл. 2, ал. 4 от Закона за социално подпомагане не се прилагат. По преценка на

кметовете на общини, при доказана необходимост, се прилага разпоредбата на чл. 2, ал. 4, т. 1 от Закона за социално подпомагане в частта, относно

полагане на общественополезен труд само за осъществяване на дезинфекция при спазване на съответните здравно-хигиенни изисквания...

Съобщение на АСП във връзка с приемането на

Закона за мерките и действията по време на извънредно положение

С приемането на Закона за мерките и действията по време на извънредно положение възникват задължения за административните органи, в

т. ч. и по изпълнение на Закона за личната помощ.

Съгласно чл. 3, т. 2 от ЗМДВИП, за срока от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение спират да текат давностните и други

срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за

частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания.

По силата на чл. 4 от ЗМДВИП сроковете, определени в закон, извън тези по чл. 3,...

Всички лица са длъжни да носят защитна маска,

когато се намират в закрити или на открити обществени места

Такава разпоредба се въвежда от здравния министър със Заповед № РД-01-168 от 30 март 2020 г...

Нормативно определените срокове за осигурените лица

спират да текат за периода на извънредното положение

Агенцията по заетостта информира своите настоящи и бъдещи клиенти, че със Закона за мерките и действията по време на извънредно

положение, нормативно определените срокове за осигурените лица, каквито са повечето останали без работа, спират да текат за периода

на извънредното положение. Заявления, жалби и други документи във връзка с паричните обезщетения могат да се подават по електронен

път или чрез лицензиран пощенски оператор към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт...

Препоръки и съвети на МТСП към хората с увреждания

Министерството на труда и социалната политика изготви препоръки и съвети към хората с увреждания, както и полезна информация за

времето на извънредното положение. 1. Стойте си вкъщи. Не излизайте, освен ако спешно не Ви се налага! 2. Следвайте следните правила за

дезинфекция, за да избегнете разпространението на вируса: ! Ако нямате наличен дезинфекциращ препарат за ръце на алкохолна основа с

поне 60% алкохол, мийте ръцете си често и обилно със сапун и вода. Нещо, което е много важно – вземете един пласт хартия и с него спрете

водата, за да не пипате повърхността, която сте пипали с мръсни ръце. ! Дезинфекцирайте всички предмети, които пипате...

Указания относно социалните услуги в общността,

в специализираните институции и в социалните услуги от резедентен тип

В отговор на постъпили в АСП многобройни запитвания относно социалните услуги в общността, в специализираните институции и в

социалните услуги от резедентен тип изпълнителният директор на предостави допълнителни указания:

1. Настаняване в специализирани институции и в социални услуги от резедентен тип

Със заповед на изпълнителния директор от 16.03.2020 г. е преустановено настаняването на нови потребители в специализираните

институции и в социалните услуги от резедентен тип. Изключения се допускат единствено в случаите на категорично доказана спешност,

която изрично трябва да бъде мотивирана в настанителната заповед...

Нова електронна услуга за регистрация на търсещите работа лица

Нова електронна услуга за регистрация на търсещите работа лица предлагат Агенцията по заетостта и Държавна агенция „Електронно

управление“ (ДАЕУ). Тя е достъпна на Единния портал за достъп до електронни административни услуги на ДАЕУ, раздел „Социални

дейности“/„Безработица и насърчаване на заетостта“, на следния линк, заедно с подробна информация за ползването й. Новата услуга

допълва съществуващите възможности за регистрация по електронен път...

Информация от участниците в националната кампания на НАСО

В условията на извънредна ситуация НАСО реорганизира дейността си, за да намери най-адекватните и ефективни инструменти за

работа в подкрепа на социалните услуги и хората, които имат нужда от грижа и помощ.

В рамките на информационната и комуникационна кампания през изминалата седмица НАСО проведе много онлайн срещи и разговори с

членове и партньори от различни общини в страната, сред които:...

Публикуван е първият доклад за оценка на ефекта на COVID-19 върху икономиката на София

В доклада „Оценка на ефекта на COVID-19 върху икономиката на София“ са представени данни и анализи за: трите сценария за развитие на

икономиката; ефекта по сектори в международен и европейски мащаб; ефекта върху развитието на икономиката на София...
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Докладът дава информация за очакваното въздействие на COVID-19 на глобално, европейско, национално и местно ниво върху различните

индустрии и сектори на икономиката. Целта е да бъде полезен на местния бизнес и икономиката на града, както и да помогне за...

Допълнителна линия за психологическа подкрепа

във връзка с COVID-19 в Столичната община

Столичната община съвместно с екипа на Фондация „Глобална инициатива в психиатрията – София“ предлага духовно-психологическа подкрепа за

хора, които имат нужда от преодоляване на психично-здравни трудности във връзка с извънредната ситуация с COVID-19.

Информационната линия е на номер: 02/ 42 111 42 и е на разположение на нуждаещите се всеки ден между 9:00 и 16:30 ч...

Инициативата #СОФИЯвкъщи

#СОФИЯвкъщи е инициатива, в която може да се включи всеки, готов да сподели своето хоби, талант, занимания, обучение или професия в

домашна среда. Кампанията на дирекция „Спорт и младежки дейности“ цели да насърчи добрия личен пример, социално отговорното поведение

и спазването на мерките за противодействие на разпространението на коронавируса COVID-19 чрез демонстрация на всички полезни неща,

които можем да правим вкъщи...

Зам.-кметът Анести Тимчев:

Община Пловдив осигурява социална услуга за 5 500 души в кризата

Община Пловдив към момента осигурява социална услуга за над 5 500 души по време на епидемията. Това заяви заместник-кметът Анести

Тимчев по време на онлайн брифинга на Общинския кризисен щаб на 24 март. По думите му услугите по време на епидемията предстои да се

разраснат. Още 600 души ще бъдат включени към програмата „Патронажна грижа“, ще бъдат назначени и нови 1000 социални асистенти...

„Общинският координационен център работи с екип от 200 доброволци, 10 мобилни екипа и 34 частни превозни средства. Доброволците на

БЧК и формированието „Пловдив 112“ са изключително подготвени и добре екипирани...

БЧК – Варна с допълнителни горещи телефонни линии за подкрепа

За периода на извънредното положение БЧК – Варна разкри допълнителни горещи телефонни линии за подкрепа.

На тел. 0884 331 863, от 10.00 до 16.00 ч., от понеделник до петък се предоставя социална подкрепа, в т. ч. консултиране, насочване и координиране,

дейности за подкрепа на граждани в затруднено положение – без доходи, без достъп до държавни и общински социални услуги, без обезщетение за

безработица и социални помощи.

На тел. 0886 128 033...

Горещ телефон за психологически консултации в Русе

В отговор на нарастващите безпокойства и тревожност в условията на епидемична обстановка и извънредно положение Община Русе стартира

инициатива за психологическа подкрепа на хората. Във връзка с това е разкрит горещ телефон за психологически консултации. Изготвен от психолози

в Русе анализ показва как принудителната изолация /заради коронавируса/ влияе върху психичното състояние на хората в града. Анализът описва...

Община Благоевград продължава да насочва усилия срещу коронавируса

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на коронавируса, болниците и социалните звена на

територията на община Благоевград получават предпазни маски по разпореждане на кмета инж. Румен Томов. Социалните звена на територията на

общината са получили до момента 930 бр. предпазни маски, 241 100 бр. кутии за храна за еднократна употреба, която се раздава чрез социалните

услуги Домашен социален патронаж и Обществена трапезария, както и 50 400 броя торбички. Раздадени са дезинфекциращи апарати, ръкавици и

маски на членовете...

БЧК в Търговище набира доброволци

Във връзка с необходимостта от подпомагане на дейността на институциите, работещи за превенция на COVID-19 на територията на област

Търговище, Българският Червен кръст набира доброволци /между 18-60 години/. Те ще бъдат включени  в три основни направления:...

МТСП подкрепи хакатон за разработване на идеи за справяне с последствията от епидемията

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) подкрепи 48-часов хакатон за разработване на идеи и иновативни проекти за справяне с

икономическите последствия от епидемията от COVID-19 в България. Събитието ще се проведе този уикенд, а организатор са Power of BG, които

включват над половината IT компании в страната...

„За кризата и хората – какви са мерките на държавата“ – интервю с министър Деница Сачева

В интервю за „Сутрешния блок“ на БНТ министърът на труда и социалната политика Деница

Сачева говори за новите социални и икономически мерки, които предприема държавата...

Интервю с министър Сачева по повод новите

икономически и социални мерки

Министърът на труда и социалната политика беше гост в Сутрешния блок на БНТ. Тя говори за

новите икономически и социални мерки и за начините, по които се обсъждат те със

социалните партньори в условията на извънредна ситуация...

Министърът съобщи, че около 10 милиона ще бъдат отделени за финансово подпомагане на

социалните работници и на работещите в Бюрата по труда...

Допълнителни средства и за социалните работници

Предвиждат се допълнителни средства от ОП „Развитие на човешките ресурси“ и за

възнаграждения на социалните работници и служителите в Бюрата по труда. Това съобщи за БТА

заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. Тя допълни, че около

2800 човека от системата за социално подпомагане ежедневно са на терен и също работят под

https://nasoki.bg/dopalnitelna-liniya-za-psihologicheska-podkrepa-vav-vrazka-s-covid-19-v-stolichnata-obshtina/
https://nasoki.bg/initsiativata-sofiyavkashti/
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https://nasoki.bg/bchk-varna-s-dopalnitelni-goreshti-telefonni-linii-za-podkrepa/
https://nasoki.bg/goresht-telefon-za-psihologicheski-konsultatsii-v-ruse/
https://nasoki.bg/obshtina-blagoevgrad-prodalzhava-da-nasochva-usiliya-sreshtu-koronavirusa/
https://nasoki.bg/bchk-v-targovishte-nabira-dobrovoltsi/
https://nasoki.bg/mtsp-shte-podkrepi-hakaton-za-razrabotvane-na-idei-za-spravyane-s-posledstviyata-ot-epidemiyata/
https://nasoki.bg/intervyu-s-ministar-denitsa-sacheva-po-povod-na-novite-merki-na-darzhavata/
https://nasoki.bg/intervyu-s-ministar-sacheva-po-povod-novite-ikonomicheski-i-sotsialni-merki/
https://nasoki.bg/dopalnitelni-sredstva-i-za-sotsialnite-rabotnitsi/


риск, натоварени са така, както и заетите в здравната система, затова трябва да бъдат

подпомогнати...

Зорница Русинова: Търсим резерви в програмата и за това

как да подкрепим и социалните работници

В интервю за „Монитор“ зам.-министърът на труда и социалната политика говори за мерките, които е предприела държавата в условията не

епидемична обстановка...

Комисар Николов за новата платформа, която ще оптимизира

дейността на доброволците

В интервю за „Сутрешния блок“ на БНТ директорът на Националната служба „Пожарна и аварийна

безопасност“ Николай Николов разказа за новата платформа, която ще бъде използвана за организацията

на доброволците, помагащи за справяне с кризата Covid-19.

„И към момента нашите доброволци работят много сериозно. Новата платформа ще даде 3 основни

предимства – повече доброволци да заявят желание за участие, да се установи къде най-много се нуждаят структурите от подкрепа,

доброволците ще бъдат бързо обучени“, уточни комисар Николов...

Разговор по БНТ с Любен Дилов-син

Любен Дилов беше гост в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ. Любен Дилов говори за

границите на свободата в условията на извънредно положение, за щастието, за предизвикателствата и

възможностите, които се открояват по време на криза, за това, че сега е моментът хората да се вгледат в

себе си, човечеството да се вгледа…

 

ЮНЕСКО създава Коалиция по въпросите на образованието заради пандемията от

коронавируса

С цел да се обединят усилията на международни организации, гражданското общество и партньори от частния сектор в епидемичната обстановка

заради коронавируса Организацията на ООН за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) обяви, че се създава широка Коалиция по въпросите на

образованието…

„Осигуряването на равенство в това отношение е един от основните проблеми, тъй като затварянето на училища в непропорционален

мащаб причинява щети на уязвимите и в неравностойно положение ученици, които разчитат на помощта на училищата под формата на

социални услуги, включително за здравето и храненето“, подчертават от ЮНЕСКО...

Изтича срокът за прием на годишните уведомления от работодатели по Закона за хората с

увреждания

До 31 март 2020 г. включително Агенцията по заетостта ще приема годишните уведомления от работодатели, които не са изпълнили

квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ), и ще търсят да наемат хора с трайни увреждания чрез посредничеството на

Агенцията или други регистрирани посреднически организации. Ако работодателят не желае да ползва посредничество, той не е длъжен да

подава уведомление, а да предприеме самостоятелни действия за наемане на хора с трайни увреждания. В ЗХУ са посочени и случаи, в които

работодателите се освобождават от задължението за квота...

Промени в Методиката по Национална програма за заетост на хората с увреждания

След проведена процедура по обществено обсъждане на 12.03.2020 г. със заповед № РД01 – 183/12.03.2020 г. министърът на труда и социалната

политика утвърди Национална програма за заетост на хората с увреждания /НПЗХУ/. Същата беше обнародвана в Държавен вестник бр. 29 от 27 март

2020 г.

В Методиката по програмата са направени някои промени с цел от програмата да се възползват по-голям брой потенциални бенефициенти.

Чл. 5, ал. 2 се изменя както следва: (2) Средствата по предходната алинея се използват за:...

Обявление на комисията за организиране и провеждане на процедурата за избор на СРГО

На основание чл. 3, т. 2 и 3 във връзка с §52 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на

Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г.), Комисията за организиране и провеждане на процедурата за избор на СРГО

обявява, че срокът по чл. 12, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Съвета относно правото на участниците в процедурата да предявят

възражения за недопускането/невключването им в публикуваните списъци и за отстраняване технически грешки в заявленията спира да тече до

отмяната на извънредното положение...

Свободни позиции:

Офис асистент – преводач    /   Експерт Проекти   /   Експерт Социални услуги
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През март 2020 г. общият показател на бизнес климата4 се понижава с 3.7 пункта в сравнение с

февруари, което се дължи на влошения бизнес климат в промишлеността, търговията на

дребно и сектора на услугите

Европейската комисия приема Временна рамка, за да могат държавите членки допълнително

да подпомагат икономиката в условията на епидемичния взрив от COVID-19

Фирма с план „България на две скорости”: Как кризата да не убие предприемачите и бизнеса?

ОБЯВЕНИ ОТ АХУ КОНКУРСИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ

 

Конкурс по Националната програма за заетост на хората с увреждания

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгласно чл. 44,

ал. 1 от Закона за хората с увреждания.

Максималният размер на субсидията по компоненти е както следва:

Компонент 1 – осигуряване на достъп до съществуващи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна

възраст – до 10 000 лв.;

Компонент 2 – приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв...

Конкурс за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост

Агенцията за хора с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост /ЦЗЗ/. В конкурса

могат да участват специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, трудово-лечебни бази, както и всяка организация,

регистрирана по действащото законодателство. Кандидатстващите с проектни предложения по тази Методика трябва да бъдат новообразувани

икономически субекти, като предметът им на дейност трябва да бъде ЦЗЗ, отговарящ на чл. 52 от Закона за хората с увреждания...

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 06 април 2020 г...

Конкурс за финансиране на проекти за стимулиране на

заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда

В конкурса могат да участват специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания. Проектите се изготвят по Методика за финансиране

на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с увреждания...

Операция „Социални предприятия за лицата с психични разстройства и интелектуални

затруднения“ на ОП РЧР

Социални предприятия могат да кандидатстват по операцията „Социални предприятия за лицата с психични

разстройства и интелектуални затруднения“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Изискването към кандидатите е да са вписани в Регистъра по Глава трета от Закона за предприятията на

социалната и солидарна икономика. Проектите могат да се подават в партньорство с други социални предприятия,

неправителствени организации или доставчици на социални услуги. Общините не са допустими кандидати или

партньори по операцията.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 10 април 2020 г...

Фонд „Социална закрила“ финансира проекти за модернизиране на

социални услуги и в подкрепа на социални предприятия

Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика стартира набирането на проектни

предложения за модернизация и подобряване на материалната база на социални услуги и в подкрепа на социални

предприятия, които ще се финансират през 2020 г.

По Компонент 1 ще се осигуряват средства за закупуване на оборудване и/или обзавеждане или за строително-

монтажни/ремонтни дейности на материалната база на социални услуги. Общият финансов ресурс за всички

проекти по това направление е до 1 450 000 лв. Допустими кандидати са доставчици на социални услуги, в т. ч.

и общини.

Крайният срок за кандидатстване е до 17:30 ч. на 31.03.2020 г...

Компонент 2 е насочен към подкрепата на социални предприятия при изграждане на партньорства, обмяна на опит и популяризиране на добри

практики. Допустими кандидати са социални предприятия, вписани в Регистъра...

Крайният срок за кандидатстване е до 17:30 ч. на 30.04.2020 г...

Национална програма за достъпна жилищна среда и

лична мобилност
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Министерството на труда и социалната политика ще отпуска до 8 000 лева за финансиране на проекти за

преустройство на лек автомобил за хора с трайни увреждания. Финансирането е по линия на Националната

програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. Набирането на проектни предложения по двата

компонента на програмата започва от днес и ще приключи на 12 май...

По първия компонент ще се даде възможност на кандидатите да направят жилищната си среда достъпна за

хора с увреждания. По него ще се отпускат между 10 000 и 100 000 лева, предвидени за строително-монтажни работи, които целят изграждането на

рампи, подземни платформи и асансьори. По компонент „Достъпна жилищна среда“ могат да кандидатстват...

Процедура „Транснационални партньорства“ на ОП РЧР

Физически и юридически лица и техните обединения могат да кандидатстват с проектни предложения по процедурата „Транснационални

партньорства“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Кандидатите задължително трябва да участват в партньорство

с поне един партньор от друга страна – членка на Европейския съюз. Общият бюджет на процедурата е над 15 млн. лв. Целта на операцията е

да подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между ...

Обменът между партньорите трябва да е в областта на пазара на труда и качеството на работните места, социалното включване и

борбата с бедността, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд или изграждането на

административен капацитет в тези области...

Крайният срок за кандидатстване е 15 май 2020 г., 17:30 часа...

 

Покана за представяне на проектни предложения – Инкубатори (подкрепящи бизнеса

организации) за приобщаващо и социално предприемачество

Настоящата покана за кандидатстване с проектни предложения има за цел да мобилизира съществуващите мрежи

на основни бизнес инкубатори да разширят обхвата си по отношение на приобщаващото и социално

предприемачество. Финансирането е по Европейската програма за заетост и социални иновации „EaSI“ 2014-2020.

Проектните предложения трябва да са фокусирани върху дейности, насърчаващи концепциите за „приобщаващото

и социалното предприемачество“.

Сред допустимите за финансиране дейности са: събиране, създаване и разпространение на релевантни

информационни материали; учебни посещения и обмен на добри практики; - обучителни дейности, уебинари,

семинари, конференции и др .; разработване на услуги за подпомагане на бизнеса за приобщаващи и социални

предприемачи, включително инструментариуми, шаблони, наръчници и други помощни материали; дейности, насочени към създаване и подобряване

на връзките със заинтересованите страни в приобщаващото и социалното предприемачество; дейности за информиране и разпространение сред

членовете на мрежата и сред широката аудитория...

Краен срок: 30 април 2020 г.

Покана за представяне на предложения за 2020 г. –

Европейски корпус за солидарност

Поканата за представяне на предложения обхваща следните действия на Европейския корпус за солидарност:

доброволчески проекти; доброволчески партньорства; доброволчески екипи във високоприоритетни области; стажове и

работни места; проекти за солидарност; знак за качество...

Срокове за подаване на заявленията: 30 април 2020 г.; 1 октомври 2020 г.

Покана за представяне на проектни предложения за стимулиране

развитието на финансовите пазари за социалните предприятия

До края на март могат да се подават прокетни предложения VP/2019/015 Действия за стимулиране развитието на

финансовите пазари за социалните предприятия. Финансирането е по Европейската програма за заетост и социални

иновации „EaSI“ 2014-2020. Поканата за представяне на проектни предложения е с цел да се допринесе за развитието

на пазара на социални финанси чрез проектиране и лансиране на финансови инструменти за социални предприятия и...

Краен срок: 31 март 2020 г.
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